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Povinnost citovat (uvádět zdroje, 
které jsme použili při psaní vlastního 
textu) nám ukládá autorský zákon, 
ale důvodů pro citování je více. 
Citováním odborníků můžete 
podepřít vlastní argumenty, případně 
uvedením protichůdných názorů 
vést čtenáře k hlubšímu zamyšlení 
nad problémem. Citováním vhodné 
literatury prokazujete orientaci 
v oboru a jeho základní literatuře. 
Tím, že uvedete odkazy na další 
literaturu k tématu, nasměrujete své 
čtenáře k dalším zdrojům informací. 
A v neposlední řadě je citování také 
zajímavou možností k  navázání 
spolupráce - vědci si celkem 
pravidelně analyzují svůj citační 
dopad, díky čemuž vidí, kdo se zabývá 
stejným tématem.
Při citování byste se měli držet několika 
zásad. Především byste měli citovat 
skutečně všechny použité dokumenty 
(včetně obrázků, tabulek či grafů) 
a naopak necitovat dokumenty, které 
jste nepoužili (třeba proto, že si chcete 

„vylepšit” seznam literatury). V citacích 
byste měli uvést co nejvíce prvků, 
které mohou posloužit k jednoznačné 
identifikaci dokumentu. Měli byste 
také dodržovat jednotný styl citací 
v celém textu a vhodně využívat 
přímé (doslovné) i parafrázované 
(informace uvádíte vlastními slovy) 
citace.

Role citačních manažerů
S citováním literatury vám mohou 
velmi pomoci citační manažery. 
Tyto nástroje umožňují vytvářet 
a spravovat bibliografické citace. 
Můžete velmi jednoduše měnit citační 
styly či vytvářet seznamy literatury. Do 
citačního manažeru můžete ukládat 
plné texty dokumentů a zaznamenávat 
si k nim vlastní myšlenky.
Citačních manažerů existuje hned 
několik, zde vám chceme krátce 
představit manažer Citace PRO, 
který je na VUT dostupný. Výhodou 
tohoto manažeru je především 
rozhraní v češtině, možnost citování 

podle aktuální normy ČSN ISO 690 
a propojení s dalšími nástroji na VUT 
(vyhledávač Primo, databáze EBSCO, 
Digitální knihovna). Při vytváření 
citace můžete záznamy dohledávat 
podle ISBN, ISSN, DOI či názvu 
dokumentu, využít předpřipravených 
šablon nebo importovat záznamy 
z databází. Manažer nabízí obrovské 
množství citačních stylů. Záznamy si 
můžete řadit do složek a tyto složky 
sdílet dalším uživatelům (studentům 
lze takto například sdílet seznamy 
literatury k předmětu). Doplněk do 
MS Word vám zase umožňuje citovat 
přímo při psaní textu, což vám ušetří 
spoustu času a námahy. V přípravě 
jsou další změny a vychytávky, které 
vám práci s literaturou ještě více 
usnadní. O těch se dozvíte v jednom 
z příštích čísel našeho newsletteru.

Citace PRO naleznete na adrese 
https://citace.lib.vutbr.cz
Návody a další informace pak na 
https://www.vutbr.cz/uk/citace-pro

(hj)

Newsletter
Ústřední  k nihovna vám přináší :

2. ČÍSLO
prosinec 2016

Úvodní slovo

Při psaní odborného textu se každý setká s potřebou odkázat na již 
publikované myšlenky. Čím delší a složitější text je, tím obtížněji se 
spravují všechny použité zdroje. Citování vám usnadní Citace PRO.

Druhé číslo našeho knihovního 
newsletteru, které vychází na 
začátku prosince, vám opět přináší 
informace z knihoven VUT v Brně. 
Představíme v něm citační manažer 
Citace PRO nebo dostupné 
odborné e-zdroje pro chemii 
a fyziku. 
Nenechte si ujít ani pozvánku na 
hraní deskových her v Areálové 
knihovně FSI. Na poslední straně 
přinášíme knižní tipy na vánoční 
dárky a přehled otevírací doby 
jednotlivých knihoven během 
vánočních svátků.

Doufám, že se vám bude newsletter 
líbit.

Martin Fasura
ředitel Ústřední knihovny

Novinky a informace
z knihovního prostředí

Jak správně citovat s 
citačním manažerem

https://citace.lib.vutbr.cz
https://www.vutbr.cz/uk/citace-pro
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American Institute of Physics

AIP je plnotextová databáze časopisů 
produkovaných American Institute of 
Physics. Univerzita má předplacenou 
kolekci AIP Select, což znamená přes 
40 odborných, vysoce ceněných 
zdrojů z fyziky a souvisejících oblastí. 
Kromě časopisů tato kolekce obsahuje 
v omezené míře i konferenční 
sborníky. Archivy některých časopisů 
sahají až do 30. let 20. století.
Přístup k databázi - 
http://scitation.aip.org/content/aip
 
American Physical Society

APS je plnotextová databáze časopisů 
nakladatelství American Institute of 
Physics. Jedná se o vysoce ceněné 
zdroje z oblasti fyziky. Obsahuje 
například časopisy Physical Review 
Letters, Reviews of Modern Physics, 
Physical Review Applied. Výjimečný 
je časopis Physics - nabízí denně 
novinky a komentáře k výběru 
z článků z kolekce nakladatelství APS. 

Je zaměřen  na čtenáře, kteří se úplně 
nevyznají v žargonu a technických 
detailech, ale přesto chtějí být 
informováni o aktuálním dění na poli 
fyzikálního výzkumu.
Přístup k databázi - 
http://journals.aps.org/

Royal Society of Chemistry

Databáze RSC je určena zejména pro 
Fakultu chemickou, ale své si najdou 
i studenti jiných oborů přicházejících 
do styku s chemií. Jedná se 
o plnotextovou databázi prestižních 
časopisů z portfolia nakladatelství 
Royal Society of Chemistry. Význam 
časopisů stále rostě, věděli jste, že 
impakt faktor si v roce 2014 zvedlo 
70% těchto časopisů? Na VUT v Brně 
jsou dostupné konkrétní časopisy 
z kolekce Gold, jedná se mimo jiné 
o časopisy Chemical Society Reviews, 
Chemical Science nebo Lab On a Chip. 
Přístup k databázi - 
http://pubs.rsc.org/.

Jak se připojit k elektronickým 
informačním zdrojům?
Pokud přistupujete ke zdrojům 
ze školní počítačové sítě, na základě 
IP adresy vás databáze „pozná” 
a automaticky umožní přístup 
k obsahu.

Pokud jste mimo tuto síť, můžete 
využít proxy server (EZproxy - https://
ezproxy.lib.vutbr.cz/) nebo přihlášení 
prostřednictvím služby Shibboleth.

Konkrétní odkazy najdete na stránce 
u každé databáze na https://www.
vutbr.cz/uk/eiz/databaze/

(js)

V tomto příspěvku vás seznámíme s třemi databázemi z oblasti fyziky 
a chemie, ve kterých můžete nově vyhledávat od letošního roku. Pro 
velkou využívanost budou pro studenty i zaměstnance VUT v Brně 
dostupné minimálně i v příštím roce. 

Pozvání na akci

Deskové hry 
v Areálové 
knihovně FSI

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI
TEXTY: MARTIN FASURA

HANA JANEČKOVÁ
JAN SKŮPA

BLANKA VINTROVÁ
FOTO: MARTIN FASURA, BLANKA VINTROVÁ

Zajímavé informační 
zdroje - fyzika a chemie

Při přípravě oslav 20. výročí 
Areálové knihovny FSI jsme se 
rozhodli uspořádat akce, které 
by umožnily neformální setkání 
studentů i zaměstnanců fakulty. 
Nabídli jsme tím další způsob, jak 
navázat nové kontakty a budovat 
komunitu kolem fakulty. Jednou 
z těchto akcí bylo i hraní deskových 
her, které se setkalo s velkým 
ohlasem. Rozhodli jsme se proto 
tuto akci pořádat pravidelně. 
Díky tomu se uskuteční již páté 
hraní deskových her v Areálové 
knihovně FSI, na které vás 
všechny srdečně zveme. Hry na 
deskoherní akce pečlivě vybíráme 
a obměňujeme. Stálicemi jsou 
ty hry, které máme po celý rok 
v knihovně a můžete si je půjčit 
i domů. Naším cílem je uvolněná 
atmosféra, ve které se budou 
všichni cítit dobře a díky tomu 
v knihovně stráví příjemný večer.
Tak ho přijďte prožít s námi!

Kdy: 7. prosince od 17 hodin
Kde: Areálová knihovna FSI

(bv)

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ

http://scitation.aip.org/content/aip
http://journals.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
https://ezproxy.lib.vutbr.cz/
https://ezproxy.lib.vutbr.cz/
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/
http://newsletter.lib.vutbr.cz
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Digitální knihovna slouží jako centrální 
institucionální repozitář, který 
shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje 
dokumenty vznikající na VUT v Brně. 
Nejpočetnější skupinou takových 
dokumentů jsou vysokoškolské 
kvalifikační práce – tzn. bakalářské, 
diplomové i dizertační. Ty všechny se 
do repozitáře dostanou automaticky 
tak, že elektronickou verzi práce 
student nahraje do informačního 
systému Apollo (zvaného také Studis). 
Některé další dokumenty – třeba 
sborníky z konferencí pořádaných 
na naší univerzitě – vkládá do 
repozitáře správce repozitáře buď 
jednotlivě, nebo hromadně. Odlišný 
postup ale platí v případě, že autor 
chce vložit do Digitální knihovny 
např. článek, který mu vyšel v jiném 
časopise.

Informační systém Apollo
Každý výsledek vědecké činnosti je 
vykazován autorem prostřednictvím 
modulu VaV výsledky, který najdete 
v IS Apollo v sekci Výzkum a vývoj. Zde 
autor musí výsledek podrobně popsat. 
Definuje druh publikace (článek, 
příspěvek ve sborníku, přednáška…), 
spoluautory, název, abstrakt, klíčová 
slova atd. Je toho opravdu hodně. 

Na konci celého formuláře je oddíl 
„Dokumenty“, kam si může vložit 
cokoli, co se daného výsledku týká 
– nemusí proto soubory ukládat na 
flashdisk nebo někde dále zálohovat. 
V případě plného textu se pak může 
rozhodnout, zda dokument chce 
zveřejnit prostřednictvím Digitální 
knihovny.

Dále již stačí doplnit jen pár údajů 
popisující konkrétní soubor (nejčastěji 
PDF). Důležité je vědět, z jaké fáze 
recenzního řízení text pochází 
(preprint – dokument zaslaný redakci 
k recenzi, postprint – verze přijatého 
dokumentu k publikování, published 
– finální dokument s grafikou 
časopisu). Autor musí také uvést, zda 
je článek licencovaný pod veřejnou 
licencí Creative Commons, od kdy 
ho lze zveřejnit a zda byl, nebo nebyl 
recenzován. 
Po uložení je záznam znovu zkontrolován 
zástupcem Ústřední knihovny, aby 
nedošlo ke zveřejnění dokumentu, 
u kterého na to autor nemá právo. 

Co lze uložit do Digitální knihovny? 
Existují otevřené časopisy, které 
poznáte nejlépe tak, že články jsou 
licencované pod veřejnou licencí 
(např. právě Creative Commons). 
Články z takových časopisů lze bez 
problémů vložit do Digitální knihovny. 
Pak jsou články, které vycházejí 
v tradičních časopisech. Nakladatelé 
již standardně umožňují autorům 
vkládat plné texty do repozitářů jejich 
vlastní instituce, často však omezují, 
jakou verzi autor může vložit nebo 
požadují časové embargo – dobu 
od vydání, kdy článek nesmí být 
nikde jinde zveřejněn. Podmínky 
konkrétních časopisů lze zjistit 
na jejich webových stránkách nebo 
v databázi Sherpa/Romeo.

Důležité odkazy:
Digitální knihovna VUT -  
http://dspace.vutbr.cz

Návod, jak vložit článek do Digitální 
knihovny - https://www.vutbr.cz/uk/
digitalni-knihovna/jak-zverejnit
 
Informace k otevřenému přístupu 
a mnoho dalšího naleznete na webové 
adrese www.vutbr.cz/openaccess.

(js)

Jak vložit článek do 
Digitální knihovny VUT

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://dspace.vutbr.cz
https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna/jak-zverejnit 
https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna/jak-zverejnit 
http://www.vutbr.cz/openaccess
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Připravili jsme krátkou anketu mezi zaměstnanci knihoven VUT, abychom 
vás inspirovali při hledání toho nejlepší knižního dárku. Ptali jsme se 
na dvě otázky: Jakou knihu budete dávat pod stromeček a jakou knihu 
byste naopak rádi pod stromečkem našli? Zde vidíte nejzajímavější tipy.

Tipy na knižní vánoční dárky

19. 12. - 22. 12. omezený provoz
23. 12. - 2. 1. zavřeno

od 3. 1. standardní otevírací doba

KIC FAST

20. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FAVU

19. 12. - 21. 12. omezený provoz
22. 12. - 1. 1.  zavřeno

od 2. 1. standardní otevírací doba

AREÁLOVÁ KNIHOVNA FSI

19. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FA

12. 12. - 17. 12. omezený provoz
18. 12. - 1. 1. zavřeno

od 2. 1. standardní otevírací doba

AREÁLOVÁ KNIHOVNA FEKT

19. 12. - 23. 12. omezený provoz
24. 12. - 1. 1. zavřeno

2. 1. - 5. 2. omezený provoz

KNIHOVNA FP

19. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FIT

12. 12. - 17. 12. omezený provoz
18. 12. - 1. 1. zavřeno

od 2. 1. standardní otevírací doba

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

22. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FCH

P R O V O Z N Í  D O B A  K N I H O V E N  O  VÁ N O C Í C H

Všechny tipy na knižní vánoční dárky  
naleznete ve sdíleném adresáři Citace PRO:
https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/bag6bZN0

https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/bag6bZN0

